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 Ornithodiplostomumهای ماهی،   ، ماهی گورخری، انگل(Aphanius vladykovi)  سکپور دندان دار زاگر لغات کلیدی:

 

در نقاط مختلف جهان از   Aphaniusهای جنس   گونه
جمله حوزه مدیترانه، جنوب شرق آسیا، نواحی شمالی 

گونه  23شوند. از بین   هند، سومالی و ایران یافت می
در ایران شناسائی و زیر گونه گونه  7کنون شناخته شده، تا

متعلق به خانواده   Aphaniusجنس شده است. 
 2شکالن  ماهی  کپوردنداناز راسته  1دار دندان ماهیان کپور
تنها جنس این خانواده است که به طور طبیعی  و باشد می

 ,Coad and Keivany) شود در آبهای ایران یافت می

2000; Keivany and Soofiani, 2004) . این میان در
از اهمیت خاصی برخوردار  3دار زاگرس گونه کپور دندان

های   در تاالبعنوان یک گونه بومی   است. این گونه به
های باالئی   شاخهسر چغاخور و گندمان و همچنین 

رودخانه بهشت آباد گزارش شده  از جملهرودخانه کارون 
فدائی فرد و همکاران، ؛ 1383برزگر و همکاران، ) است

                                                           
1

 - Cyprinodontidae 
2

 - Cyprinodontiformes 
3
 - Aphanius vladykovi 

دالیل   های اخیر به  در سال(. Raissy et al., 2011؛ 1380
 نشد مختلف از جمله کم آبی، آلودگی منابع آبی، رها
...  ها و  بخشی از ماهیان قزل آالی پرورشی به رودخانه

 جمعیت این ماهی با کاهش چشمگیری روبرو شده است
( 2011و همکاران ) Raissy .(1392فتح اللهی، )

عنوان یکی از علل مهم در    ههای انگلی را نیز ب  آلودگی
ند. ا  هکاهش جمعیت این گونه در تاالب گندمان ذکر کرد

امر با توجه به اینکه ماهی کپور دندان دار زاگرس در این 
های در حال انقراض و محافظت شده قرار   فهرست گونه

 . (Raissy et al., 2011) یابد  دارد اهمیت دوچندانی می
در برخی منابع آبی قبالً   Aphaniusماهی انگلی آلودگی 

اقدام به مطالعه  ،(1392فتح اللهی )گزارش شده است. 
جمعیت مولدین ماهی مذکور در تاالب چغاخور استان 
 چهارمحال و بختیاری نمود و میزان آلودگی با انگل

Argulus foliaceus  در  .درصد اعالم نمود 51را معادل
رودخانه ، A. vladykoviآلودگی ماهی  دیگریتحقیق 

بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری به انگل سخت 
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برزگر و شد )گزارش  Lerneae cyprinacea پوست
 ،(1380) . اگرچه فدائی فرد و همکاران(1383همکاران، 

هر نوع آلودگی ماهی گورخری تاالب چغاخور را عاری از 
 های  انگلپژوهشی دیگر، در  ،انگلی گزارش نمودند
Gyrodactylus sp.، Trichodina sp.  و متاسرکر

Ornithodiplostomum sp.
از ماهی مذکور در تاالب  

 . (Raissy et al., 2007شدند )چغاخور گزارش 

های ماهی گورخری   منظور شناسائی انگله مطالعه حاضر ب
استان چهارمحال و بختیاری به و سلم در دریاچه شلمزار 

صورت  1394در بررسی حاضر که در تابستان  انجام رسید.
و عدد ماهی گورخری از دریاچه شلمزار  50گرفت،  تعداد 

صورت زنده به آزمایشگاه شیالت   هصید شد و بسلم 
های   ماهیان در وان. نددانشگاه شهرکرد منتقل گردید

ترین زمان و بصورت   فایبرگالس نگهداری و در کوتاه
ها با   وزن ماهیدر ابتدا  گرفتند.جداگانه مورد بررسی قرار 

گرم  01/0با حساسیت  (Sartrius, UK) ترازوی دیجیتال
شد    گیری  کش دقیق اندازه و طول ماهی با استفاده از خط

 شد،   که به همین منظور تهیه شده بود وارد جداولی  و در
قرار کامل و دقیق سپس ماهی از نظر خارجی مورد بررسی 

گرفت و پس از آن با برداشت موکوس سطح بدن ماهی  
بوسیله المل و قرار دادن آن روی الم گسترش مرطوب 

های مختلف  و در زیر میکروسکپ با بزرگنماییگردید تهیه 
ها و خرد  با جدا کردن کمان، بررسی گردید. مطالعه آبشش

با آب مقطر تهیه گسترش کمک اسکالپل و  کردن آنها با
نمائی مناسب مورد بررسی   ، سپس نمونه با بزرگشد  میسر
(. Fernando et al., 1972; Gussev, 1983) گرفت  قرار 

مطالعه محتویات دستگاه گوارش نیز با باز کردن روده در 
شناسایی  داخل پلیت و در زیر میکروسکپ انجام شد. برای

 ,Bauer؛ 1377جاللی، کلیدهای شناسایی )از  ها انگل

1987; Gussev, 1985; Fernando et al., 1972; 

Lom and Dykova, 1992)  .شدت  درصد واستفاده شد
مقایسه آلودگی در مورد هر گونه انگل محاسبه گردید و 

با استفاده از ودگی انگلی با طول و وزن ماهیان میزان آل
و روش آماری آنالیز واریانس  20نسخه  SPSSنرم افزار 

 انجام پذیرفت. یکطرفه

ماهی از  24)عدد ماهی گورخری  50در این مطالعه تعداد 
 نتایجمورد بررسی قرار گرفت. عدد از سلم(  26شلمزار و 

 یدارا ،شده یبررس انیماهتمامی نشان داد که  بررسی
شامل های یافت شده در ماهیان   انگل بودند. یانگل یآلودگ

multifiliis Ichthyophthirius، necator  
Ichthyobodo،Allocreadium isoporum ،

Gyrodactylus sp.  متاسرکر وOrnithodiplostomum 

sp.  های یافت   انگلدر بین . (1-3و اشکال  1)جدول  بود
شده، بیشترین میزان آلودگی مربوط به 

Ornithodiplostomum ماهیان درصد  68 کهبود، بطوری
 بامیزان آلودگی  شده به این انگل آلوده بودند.بررسی 

Ornithodiplostomum   در دریاچه شلمزار برابر با
درصد  3/92ماهی( و در سلم معادل  10درصد ) 66/41

آلودگی  شدت بود. عدد ماهی( 24)
Ornithodiplostomum   برابر شلمزار در ماهیان دریاچه

بود. تعداد انگل  8/37و در ماهیان سلم برابر با  08/10با 
گورخری دریاچه شلمزار در در هر میزبان در ماهی مذکور 
انگل و در ماهیان صید شده از سلم در  10-92 محدوده

ذکر است بین  شایان انگل قرار داشت. 1-69محدوده 
های زیست سنجی ماهیان   میزان آلودگی انگلی و شاخص

 داری یافت نشد. رابطه آماری معنی
نخستین بار توسط برایان کود،   .vladykoviAماهی 

کانادائی، از استان چهارمحال و بختیاری ماهی شناس 
گزارش گردید و با نام ماهی گورخری زاگرس نامگذاری 

عنوان یک گونه نادر و    هب (. این ماهی Coad, 1988شد )
 سویذخیره با ارزش ژنتیکی اهمیت بسیار زیادی دارد. از 

های در حال انقراض   ماهی گورخری در فهرست گونه ،دیگر
تحقیقات اخیر نیز به کاهش جمعیت این  قرار دارد و در

فتح اللهی، شده است ) اشاره ماهی در منابع آبی منطقه
 (. Raissy et al., 2007, 2011؛ 1392
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 های مختلف ماهی گورخریآلودگی انگلی اندام :1جدول 
Table 1: Parasitic infection in different organs of Aphanius vladykovi. 

 

رده انگل  گونه انگل اندام آلوده تعداد و درصد آلودگی  

12( ،24)%  Ichthyophthrius multifilis پوست 

Fouquet, 1876 

Cilliophora 

9( ،18)%  آبشش 

1( ،2)%  Ichthyobodo necator پوست 

Henneguy, 1883) 
 

4( ،8)%  ,Gyrodactylus sp. Diesing پوست 

1850 

Monogenea 

8( ،16)%  آبشش 

11( ،22)%  Metacercaria of مایع زجاجیه چشم 

Ornithodiplostomum sp. 

Faust, 1917 

Digenea 

18( ،36)%  چربی های محوطه شکمی 

26( ،52)%  گنادها 

21( ،42)%  Allocreadium isoporum روده 

Loss, 1894 

 

  
جدا شده از  .Gyrodactylus spهای انگل قالب :1 شکل

 آبشش 
Figure 1: Anchors of Gyrodactylus sp. Collected 

from the gills.  

جدا  sp.  Ornithodiplostomumمتاسرکر انگل :2 شکل

 شده از تخمدان 
Figure 2: Metacercaria of Ornithodiplostomum sp. 

isolated from ovaries. 
 

 
 جدا شده از روده ماهی گورخری Allocreadium isoporumانگل  :3 شکل

Figure 3:  Allocreadium isoporum isolated from the intestines of A. vladykovi. 



 ...  های ماهی گورخری شناسایی انگل                                                                                           و همکاران رئیسی
 

162 

 

عوامل مختلفی )محیطی و انسانی( در کاهش جمعیت این 
اند که از جمله   های اخیر نقش داشته  سالماهی در 

توان به برداشت بیش از حد آب، آلودگی منابع آبی،   می
های ماهی و یا توسعه بی قاعده مزارع   تخریب زیستگاه

پرورش ماهی قزل آال اشاره کرد. مشاهدات شخصی حاکی 
از خروج بخش قابل توجهی از این ماهیان از زیستگاه 

نتقال آب کشاورزی و نهایتاً مرگ این ها ا  اصلی به کانال
 ماهیان است.

مهم تاثیر  عواملیکی از نیز زا   طور قطع عوامل بیماریه ب
گذار در کاهش جمعیت این ماهی در منابع آبی هستند 

 اشاره کرد. های انگلی   آلودگی توان به  که از جمله آنها می
 .I. multifilis، I. necator ،A های  در این مطالعه انگل

isoporum  ،Gyrodactylus sp.  و متاسرکر
Ornithodiplostomum های مختلف ماهی جدا   نداماز ا

شدند. نتایج نشان داد که بخش عمده آلودگی مربوط به 
بوده است که جمعیت  Ornithodiplostomumمتاسرکر 

های   این انگل اندامزیادی از ماهیان را آلوده کرده است. 
  دهد.  را هدف قرار میاز جمله مغز و چشم حیاتی میزبان 
نخستین بار  Ornithodiplostomumمتاسرکر 

از ماهی گورخری  ،(2011و همکاران )  Raissyتوسط
 .تاالب گندمان استان چهارمحال و بختیاری گزارش گردید

های مختلف بدن ماهی شامل   بخشرا از انگل ایشان 
محوطه شکمی، گنادها، زجاجیه چشم، مغز و دیواره 

از آن تاریخ گزارش دیگری از  .گزارش کرددستگاه گوارش 
این انگل در ماهیان سایر نقاط ایران وجود ندارد. وجود 

رسد که این انگل توسط پرندگان مهاجر که از   بنظر می
آبی استان بری برای زمستان گذرانی به مناطق سی

کنند، به ایران وارد   مهاجرت میچهارمحال و بختیاری 
شده است و اکنون بخشی از فون انگلی ماهیان آب شیرین 

 ایران است.
های محوطه بطنی   درصد آلودگی در زجاجیه چشم، چربی

الرو درصد بود.  52و  36، 22ها بترتیب برابر با   و گناد
محوطه شکمی انگل پس از ورود به بدن خود را به 

کند.   های دیگر مهاجرت می  رساند و سپس به ارگان  می
های   ، بر اساس یافتهرسد که جابجائی انگل  بنظر می

های عصبی صورت   در بدن از طریق رشته پیشین،
 .(Matisz et al., 2010پذیرد )  می

در شبکیه های فراوان   آسیببه چشم با الرو انگل مهاجرت 
کوری منجر به در نهایت و عدسی چشم همراه است که 

دهند   ماهیانی که بینائی خود را از دست می .شود  می
روند که شکار آنها توسط پرنده   معموال به سطح آب می

جاللی، ) کند  خوار و ادامه چرخه انگل را تسهیل می  ماهی
آلودگی گنادها در بیش از نیمی از  ،دیگر سویاز  .(1377

ماهیان بررسی شده با توجه به اثر سوء انگل بر تولید مثل 
 دهد.   ماهی، بقای این گونه با ارزش را تحت تاثیر قرار می

بر اساس نتایج بدست آمده تمامی ماهیان بررسی شده 
حداقل به یک گونه انگل آلوده بودند و در این میان 

بدلیل همه گیر شدن  Ornithodiplostomumمتاسرکر 
اهمیت خاصی دارد. درصد در جمعیت ماهی مذکور، 

آلودگی ماهیان با این انگل در دریاچه شلمزار برابر با 
درصد اعالم  3/92درصد و در سلم معادل  66/41
گردد. شدت آلودگی نیز در ماهیان دریاچه شلمزار برابر   می
های   بود. آلودگی 8/37و در ماهیان سلم برابر با  08/10با 

انگلی ماهی گورخری بخصوص با الرو 
Ornithodiplostomum ًیکی از دالیل مهم  احتماال

این در کاهش جمعیت ماهی مذکور در منابع آبی است. 
و همکاران  حدود یک دهه پیش فدائی فردحالی است که 

انگلی  دارای کمترین میزان آلودگیاین ماهی را  ،(1380)
همه این موارد  .ندنمود اعالم تاالب چغاخور در بین ماهیان

، مبارزه های ماهی گورخری  لزوم نظارت بر زیستگاه
را آشکار ماهی و کمک به تجدید نسل  بیولوژیک با انگل

 سازد.    می
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Abstract 

Zagros tooth-carp (Aphanius vladykovi) which belongs to cyprinodontidae family is one of the 

most important native fish species of Iran. In this study which was conducted in summer 

2015, a total of 50 individuals of A. vladykovi were caught from Shalamzar and Salm Lakes in 

Chaharmahal va Bakhtiari Province and were examined for parasites. The results of this study 

indicated that all the examined fish were infested by parasites. Different parasite species 

including Ichthyophthirius multifiliis, Ichthyobodo necator, Gyrodactylus sp., Allocreadium 

isoporum and metacercaria of Ornithodiplostomum sp. were found in the examined fish. 

Among them, the highest infestation rate belonged to Ornithodiplostomum sp. as 68 percent 

of the studied fish were infested by this parasite. The infestation rate of Ornithodiplostomum 

sp.in fishes from Shalamzar and Salm Lakes were 41.66 and 92.3 percent, respectively. The 

results of this study indicated that Zagros tooth-carp fish is highly infested with different 

parasite species affecting population of this fish. 
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